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صفحا وقالوا أنه بذاته يف األرض وليس يف السماء والعياذ باهللا فقلبوا احلقائق فيه طائفة حتزلقت وقالت حنن  

نقول بالدليلني ونقول إن اهللا بذاته معنا وهو يف السماء على العرش بذاته وقالوا حنن أسعد بالدليل منكم يا أهل 

وأنه على العرش بذاته فيكون مكانه فوق وحتت هؤالء وافقوا السنة ألننا عملنا بدليلني فقلنا أنه معنا بذاته 

اجلهمية ووافقوا أهل السنة من وجه وافقوا أهل السنة يف قوهلم إن اهللا على عرشه بذاته ووافقوا اجلهمية بقوهلم إنه 

أهل السنة أخذوا بذاته يف األرض وقالوا حنن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا واجلهمية أخذوا بدليل وتركوا دليال و 

بدليل وتركوا دليال ما هو اجلواب عن هذه الشبهة ؟ ألن هذه الشبهة عظيمة فما هو اجلواب عن هذه الشبهة ؟ 

مجاعة حكى ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية عن  هؤالء ما أظن أن هذا يشكل عليكم ؟ ما عرفتم املعىن السؤال

بذاته يف األرض وهو بذاته على عرشه ويقولون  بحانه وتعاىلساألشعري يف املقاالت مقاالت اخللق يقولون اهللا 

)  وهو على العرش فنحن أخذنا باآلية هذه وباآلية هذه فنحن (( وهو معكم أينما كنتم )حنن أخذنا بالدليلني 

أسعد بالدليل من أهل السنة واجلماعة ومن اجلهمية ألن أهل السنة و اجلماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد 

يش ؟ بنصوص املعية وتركوا نصوص العلو ضربوا عنها صفحا وأهل وا بدليل واحد اجلهمية أخذوا بإهمية أخذواجل

السنة واجلماعة أخذوا على زعم هؤالء بنصوص العلو وتركوا نصوص املعية وهم يقولون أو يزعمون أم أخذوا 

  بالنصوص مجيعا فما تقولون ؟ 

  بحانه وتعاىل معنا بالعلم.:نرد عليهم, نقول بأن اهللا س الطالب

  ا تأويل يا إخوان أنا قلت لكم وهو معكم أي علمه معكم فقد خالفتم ظاهر اللفظ ن هذهم يقولو : الشيخ

  عندي دليل عليهم: الطالب

  :ويش هو الشيخ

  ))(( ألم تر أن اهللا يعلم ما في السماوات وما في األرض قول اهللا تعاىل  : الطالب

  ماء واألرضما يف الس يعين: الشيخ

  :نعم  لطالبا

  )) إن ذلك يف كتاب(( :الشيخ 

   ....: لطالبا

قصدك اآلية هم يف احلقيقة رمبا جييبون على هذه اآلية يقولون نعم الذي معك عامل بك حنن ما قلنا الشيخ :يعين 

ل لقوله أنه معكم وليس يعلمكم نقول وهو معكم من مقتضى معيته أن يكون عاملا فكأن قوله وهو معكم تعلي

ألم تر أن اهللا يعلم ما في السماوات وما في األرض ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال (( يعلم 
خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم 

  عز وجل )) القيامة إن اهللا بكل شيء عليم

   ....: الطالب
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صحيح هذا هو اجلواب أن نقول أنتم اآلن مجعتم بني النقيضني إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو احلق : الشيخ

فكيف يكون يف األرض هل هو إله واحد وال متعدد ؟ هم يقولون إله واحد فإذا كان فوق ال ميكن أن يكون 

وال ميكن أن جتتمع مث نقول إذا بت اآلخر حتت ألن الفوقية والتحتية من األمور املتقابلة اليت إذا انتفى أحدها ث

يف املسجد كان اهللا يف املسجد واللي يف السوق يكون اهللا يف السوق  يف األرض فإذا كان اإلنسان قلتم أنه بذاته

لك أننا نقول آهلة متعددة ال واللي يف الرب يكون اهللا يف الرب واللي يف اجلو يكون اهللا يف اجلو وهكذا ومعىن ذ

هذا ما حقا ويش يدلكم معنا حقا وهو ذات العرش   تم اآلن خالفتم الدليل مث إننا نقول إذا قالوافأن حتصى

العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا  يكون قلنا هلم جنيب ومعنا سبحانه وتعاىل حقا وهو فوق

راك وحييط بك ويهيمن عليك تدبريا واهليمنة ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوق اللي يعلمك ويسمعك وي

نه مع امرأته وله معه سلطة عليها لو أنه يف املكتب وهي إن كان فوقك إذا كان الرجل يقال إوسلطانا فهو معك و 

الذي ال يعزب عنه مثقال  عز وجلمصاحبة بسيطة فكيف باخلالق يعين يف بيته فهل يقال إنه معها وال ال ؟ وهي 

معنا وهو فوق عرشه ألننا  عز وجلاألرض فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون اهللا  ذرة يف السماوات وال يف

نقول معنا ايش ؟ حميط بنا علما ومسعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبريا وغري ذلك من معاين ربوبيته والذي هذا شأنه 

اإلسالم رمحه اهللا  نه معك وهو فوق عرشه وشيخال إيصلح أن يقال معك وهو فوق عرشه وال ال ؟ يصلح أن يق

أشار إىل مثل يقرب هذا الشيء قال إن العرب يقولون ما زلنا نسري والقمر معنا أو والنجم معنا أو والقطب معنا 

مثال وهو يف السماء وحنن يف األرض مع أنه خملوق فكيف باخلالق فاملهم أننا نقول هلؤالء امللبسني هذا التلبيس 

ا تؤمنون إال بدليل س الذين يقولون إننا حنن نؤمن بالدليلني وأنتم يا أهل السنة ميف احلقيقة قد يرد على بعض النا

تؤمنون بالدليلني أنتم اآلن يف احلقيقة أنكرمت الدليلني ألن املعية ال يريد اهللا ا ذلك أبدا وال  واحد نقول ما أنتم

يقة النصوص أو ظاهر النصوص لقلنا أن يكون يف األرض ولو قلنا أن هذا هو حق عز وجلميكن أن يريد مبعيته 

نقول إن ظاهر النصوص الكفر وال ال ؟ لو قلنا إن ظاهر نصوص املعية أن اهللا يف األرض لكنا قلنا أن ظاهر 

كما   عز وجلالنصوص الكفر ألن اإلنسان اللي يعتقد أن اهللا يف األرض كافر مكذب لألدلة الدالة على علو اهللا 

ية نقلية واحلاصل أن هذا الذي مشى عليه املؤلف حق فإذا قلنا أنه مع املؤمنني واحملسنني قلنا أدلة عقلية وأدلة أثر 

نه من املعية اخلاصة واملعية نوعان عامة وخاصة العامة النوع من املعية يقول أهل العلم إبالنصر والعون صح هذا 

) هذه معية عامة وال أينما كانوا  )(( وال أدنى من ذلك إال هو معهم تعاىل  ههي اليت تشمل كل أحد ومنه قول

ل احلافظ ئال ؟ ألا شاملة للمؤمن والكافر والرب والفاجر واملقصود ا بيان إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء وهلذا س

) اآلية ايش (( ما يكون من نجوى ثالثة إال وهو رابعهم ...)وهو من أئمة السلف عن هذه اآلية  ةابن راهوي

" ففسر املعية بالقرب وهذا ال معناه حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد "؟قال  معىن ها الكالم هذا

ينايف ما فسرها به غريه من أنه معهم بالعلم نعم طيب املعية العامة تقتضي اإلحاطة وقد تكون للتهديد لقوله 

هذه  )).... من القوليستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى ((تعاىل 

املعية ايش املقصود ا ؟ التهديد بيان أن اهللا حميط م ولكنه ليهددهم ذا العمل القبيح أم يستخفون من 
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حميط م علما ومسعا وبصرا وقدرة أما املعية اخلاصة فإا أيضا نوعان  عز وجلالناس وال يستخفون من اهللا وهو 

(( إنني معكما أسمع بالشخص مثل ايش ؟ قوله ملوسى وهارون  خاصة بشخص وخاصة بوصف املخصوصة
(( إن )  واخلاصة بالوصف مثل هذه اآلية ( ال تحزن إن اهللا معنا ) صلى اهللا عليه وسلم) وقوله للنيب وأرى  )

ا ) وأشياء كثرية من هذ(( واصبروا إن اهللا مع الصابرين )) ( وأن اهللا مع المؤمنين )) اهللا لمع المحسنين )

األمر واعلم أنه ال يوجد تناقض يف الكتاب والسنة وال بني الكتاب والسنة صح وال ال ؟ألن التناقض معناه أن 

أحد األمرين باطل والثاين حق وليس يف الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا فإذا تومهت تناقضا فاعلم أن ذلك ال 

للتقصري يف التدبر اإلنسان إذا توهم شيئا متناقضا  خيلوا من ثالثة أحوال إما لقصور علمك أن لنقصان فهمك أو

   .فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثالثة وهييف القرآن أو بني القرآن والسنة 

   .الفهم أو: نقصان العلم أو نقصان  الطالب

د الدليل التقصري يف التدبر ال هذا القسم الرابع هذا ما هو توهم هذا اللي يدعي تناقض هذا سيء القص: الشيخ

أما سوء  )) أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ((على هذا قوله تعاىل 

  القصد الذي أشار إليه

   )) أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ((ففي قوله تعاىل : الطالب 

جيمع بينهم ما جيد ايش موقفه ؟ ألن هذا دائما  يفك  ال لو تدبرت القرآن طيب افرض واحد تدبر آيتنيو : الشيخ

يرد عجز ال جيمع بني آيتني ال فهم وجه اجلمع وال عنده علم أن أحدامها ناسخة لألخرى فماذا يصنع ؟ يقول  

) وقف ولكن مع ذلك ال يكفي الوقوف أنه (( آمنا به كل من عند ربنا ....)كما قال الراسخون يف العلم 

يف القرآن تناقضا ال يكفي هذا ال بد أن يقف ويعلم أنه ليس يف القرآن تناقضا وأن يدع  أن على مشتبه عليه

توهم التعارض يطرحه جانبا ما يبقى على تومهه ألنه إن بقي على تومهه التعارض فقد ركن على هذا التوهم وهو 

تناقض أبدا وذا نعرف أن وليس بني القرآن والسنة  تناقضعلى خطر فالواجب أن يعلم أنه ليس يف كتاب اهللا 

السنة حجة كالقرآن خالفا ملن قال إا ليست حبجة وهؤالء الذين قالوا إن السنة ليست حبجة قد أخرب عنهم 

( ال ألفين أحدكم على أريكته يأتيه األمر من أمري فيقول ال نجد هذا في  فقال  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
هذا األمر وقع اآلن وقع أناس يقولون والعياذ باهللا ما نقبل إيل يف  عناه )كتاب اهللا ما وجدنا في كتاب اهللا اتب

(( وما السنة إطالقا واحلقيقة أن الذي ال يقبلون ما يف السنة هم يف احلقيقة كافرون بالقرآن نصا ألن القرآن يقول 
ه فقد ضل ضالال (( ومن يعص اهللا ورسول) (( من يطع الرسول فقد أطاع اهللا )) آتاكم الرسول فخذوه )

الرسول ضالل ولو كان املراد معصية الرسول فيما أمر به اهللا نعم ما   معصية) من يعص اهللا ورسوله فبني أن مبينا )

) الكتاب تبيانا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )أ(( و كان لذكر الرسول فائدة مث إننا نقول يقول اهللا تعاىل 

؟ تفصيال ال أكثر التفصيالت موجودة يف السنة إذن تبيان السنة من تبيان لكل شيء هل القرآن بني كل شيء 

كثرية لكن من الغريب أنه ظهر يف أمريكا من الناس اخلبثاء والعياذ باهللا واحد وهللا احلمد  القرآن واألدلة يف هذا 
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ائفة الكتاب يقال له رشاد خليفة كان مدرس بإحدى الكليات هناك وصار جيمع أموال وألف طائفة امسها ط

وصار يدعوا إىل القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ باهللا ويقول ما هؤالء 

الذين يعملون بالسنة إال قوم جمانني ويف بعض املواقف إال قوم مغفلون مهج ما عندهم معرفة فالقرآن هو الدستور 

باهللا يدعوا إىل هذا املذهب اخلبيث ألنه جامع أموال كثرية واستخدمها هلذا األعظم وأما السنة فال وصار والعياذ 

الغرض وألف كتابا يف تفسري القرآن كله هجوم على السنة وعلى  املتمسكني بالسنة وما أشبه ذلك أعوذ باهللا 

أعرف  مع األسف ال اس من أمريكا نسخة من تفسريه لكن املشكلهذا الرجل يف احلقيقة أرسل يل بعض الن

لكن وجده يف  من الناس اجليدين يف الرتمجة اللغة اإلجنليزية نعم وما استفدت منه شيئا أعطيته واحد ليرتمجوه

 عز وجلمن هذا شيئا فأنا قصدي هنا أن الكتاب والسنة كالمها صنوان كالمها من عند اهللا  عطلة وما استفدنا

فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم  ((إن تنازعتم في شيءومها مصدر التشريع لقوله تعاىل 
  ) .اآلخر )

   ....:  الطالب

خليفة ويف ظين  ال يدعي أنه أحد العلماء الراسخون يف العلم وأصله مسلم ولكن والعياذ باهللا وامسه رشاد: الشيخ

الكرمي مركب على العدد  مقال أظنه يف جريدة تصدر يف الشرقية قال أن القرآن كتب هأن أنه كان من الناسي

تسعة عشر وأن كل شيء فيه يدور على تسعة عشر السورة املائة وأربعة عشر مضروبة  يعين مائة وأربعة عشر 

  .الكالم  جة ضرب كذا يف كذا أنا ما أعرفنتي

  :..........الطالب

)) وقال ا تسعة عشر عليهأنه حرف قوله تعاىل ((  أربع ومخسني يف مخسه على قول ستة يف تسع وكذلك:ا����

عليها أي على صحة ما جاء يف القرآن تسعة عشر أي تسعة عشر حرفا وهي البسملة مع القرآن عليها تسعة 

ي البسملة املغزى يقول عشر يعين على النار مالئكة لكن قال ال على صحة هذا القرآن تسعة عشر حرفا وه

ما عرف إال بعد أن جاء الكمبيوتر  هذا ألن هذا العددميكن أن يأيت به حممد  بأن هذا القرآن ما ألجل نستدل

ق والقرآن نعم فعرف طيب البسملة هل هي تسعة عشر حرف ؟ ايه ملبس جدا ملبس حىت إنه قال (( 
) ابتدأت بالقاف ألن جمموع ما فيها من القافات اقسم على تسعة عشر ويطلع والدليل أنه ما قال ) المجيد

وقوم لوط ألنه لو قال وقوم لوط لزادت قاف وما حصلت القسمة ولكنه قال وإخوان لوط نعم ألجل أن تتم 

ن كتبنا رد عليه أول القسمة وعلى كل حال مشبه ملبس ال شك يف هذا لكن حنن سنهدم إن شاء اهللا تعاىل حن

أول ما نزل ايش ؟  لت حىت نقول أن القرآن مركب عليهما حنكم عليه مسألة البسملة ، البسملة ما هي أول ما نز 

والالم الثانية واهلاء ،واهلمزة والالم  مما هي على زعمهم تسعة عشر حرف الباء والسني وامليإن البسملة اقرأ وثانيا 

اء وامليم واأللف والنون كم دويل أربعة عشر واهلمزة مكررة واحلاء والياء وامليم هذه واأللف والراء مكررة واحل

عشرين هو يقول إننا نعترب الكتابة الرمحن ما فيها ألف إذا استثىن األلف يف الرمحن صارت تسعة عشر نقول نعم 

وعشرين هكذا مث نقول له أيضا الرمحن الرحيم صارت واحد ،إذا قلت هكذا فأثبت الالم إذا أثبتت الالم الرمحن 
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لو كانت القاعدة الكتابية على غري هذا  منطوق إذا اعتربت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا وال نزل منطوقا ؟

الوجه تزيد احلروف وتنقص وال ما تزيد وتنقص ؟ ال احلروف املنطوق ا ال تزيد لكن املكتوبة تزيد حنن اآلن نرى 

وروح للصينيني وأشباههم كم عندهم بعض األحيان يكتبون احلركات حروفا أليس كذلك ؟ أن الكتابة اإلجنليزية 

القرآن نزل باللغة تابة صناعة ما هلا دخل يف النطق و يف الكتابة املهم يف هذا أن الك عندهم من حرف ؟ آالف

اللي هؤالء األجانب  هم يزعمون أم خدموا القرآن ذا أمامن ويشبهون بلسان عريب مبني ولكن بس هم يلبسو 

  .واملعامالتكما جاء به من األخالق   حسن هذا الدين يعرفون إال املادة لكن لو أم بينوا للناس ما

  ؟  ياحسني قوله سورة الروم مكية ما هو املكي ) (( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين )

    هو الذي نزل قبل اهلجرةالطالب :

ال تعرف أنه مدين وعلى هذا  أمواملدين ما نزل بعدها سواء نزل يف مكة  اهلجرة هو الذي نزل قبل :الشيخ 

  ) نزل بعرفة يوم حجة الوداع اقربوا شوية ال تبعدوا (( اليوم أكملت لكم دينكم ...)فيكون قوله تعاىل 

  يكون مدين :الطالب 

علنا امل آية مستقلة صارت ستني وإن كان نزل مبكة وهي ستون أو تسع ومخسون آية إن جيكون مدنيا  :الشيخ 

آية وإال فتسع ومخسون وقوله بسم اهللا الرمحن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى ا يف ابتداء السور 

وليست تابعة ملا بعدها ال يف الفاحتة وال يف غريها خالفا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاحتة 

(( الحمد هللا رب البسملة بسم اهللا الرمحن الرحيم ....... يا منها البسملة تعرففيحسبون الفاحتة سبع آيات 
المستقيم صراط الذين  طالصراالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا 

ليست ) كم دويل ؟ سبع بالبسملة والصحيح أن البسملة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين )

) طيب وين السابعة ؟ ألا (( الحمد هللا رب العالمين )آية من الفاحتة وال من غريها فأول آيات الفاحتة هي  

(( صراط الذين أنعمت ) هذه نقسمها آيتني (( صراط الذين أنعمت عليهم )سبع آيات السابعة هي قوله 
السابعة  يف املصحف جتدون البسملة من ) هي (( غير المغضوب عليهم وال الضالين )هي السادسة  عليهم )

  الفاحتة آية ومن غريها ليست آية ولكن الصحيح أنه ال فرق .

  :.......... الطالب

قال املؤلف اهللا أعلم مبراده به نعم إذا مل نعلم  ))الم ((وقوله  هذا هو الصحيح إه ميكن من غري البسملة : الشيخ

د وهذا قد قيل أنه نصف العلم ألن اإلنسان إما عامل وإما جاهل فإذا قال شيئا فالواجب أن نقول اهللا أعلم مبا أرا

يعلمه أن هذا   شك أن قول اإلنسان اهللا أعلم فيماا جيهل اهللا أعلم صار نصف العلم والمبفيما يعلم مبا علم و 

ند الناس بل هو الواجب عليه ال تقول واهللا إين لو قلت ال أدري نقص قدري عند الناس ألنه ال ينقص قدرك ع

(( من يقول  عليه الصالة والسالميزداد عند الناس كما أنه ال ينقص عند اهللا فإنه ال ينقص عند الناس ألن النيب 
) وهذا من باب التواضع هللا أنك تقول فيما ال تعلم ال أعلم وهو نظري العفو ال يزيد اإلنسان تواضع هللا رفعه )



 - 6  -

ن الناس ال فكذلك ال أدري ال ينقص ا قدر اإلنسان يف العلم بل يزداد ألإال عزا ونظري الصدقة ال ينقص ا امل

ا يقول فيهما يعلم ويتوقف عما ال يعلم وثقوا به وعرفوا أنه ال يتكلم إال مبا علم فقول إذا رأوا أن هذا الرجل حمرتز 

(( كن إذا رجعنا إىل قوله تعاىل الواجب على كل إنسان ال يدري ما أراد اهللا ول املؤلف اهللا أعلم مبراده به هذا هو
علمنا أن هذا القرآن مبقتضى اللغة العربية وأنه ما فيه كلمة  ]2)[يوسف:قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن ) جعلناهِإنا 

دة ايش احلروف اهلجائية على هذه القاع يئا ال نعرف معناه فإذا طبقنا هذهإال وهي معقولة وإال لكان اهللا ينزل ش

) إذا طبقنا احلروف اهلجائية على هذه (( جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )هذه اآلية  القاعدة القاعدة ؟

  يف اللغة العربية له معىن وال ماله معىن ؟  الرتكيبالقاعدة وجدنا أن مثل هذا 

  :له معىنالطالب 

جمموع حروف هدائية ألف والم وميم وهلذا ما تنطق ا  امل هلا معىن ؟ ما هلا معىن يف اللغة العربية إمنا هي: الشيخ

أو الذي نزل القرآن  مبقتضى اللسان العريب الذي نزل فيهفتقول أمل وتقول ألف الم ميم أليس كذلك ؟ إذن فهي 

 وحينئذلنعقله مبقتضى هذا اللسان العريب ما هلا معىن وإمنا هي حروف هجائية ليس هلا معىن يف ذاا به القرآن 

نكون قد علمنا لكن ما مراد اهللا ا ؟ ذكر شيخ اإلسالم وكثري من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن 

معجز مع كونه من هذه احلروف اليت يتكلم الناس ا احلروف اهلجائية اليت يتكلم الناس ا القرآن من هذه 

ألنه أتى حبروف ال يفهموا وال ينطقون ا بل احلروف ما أتى حبروف جديدة غريبة حىت نقول إنه أعجز الناس 

هي حروف يرتكب منها كالمهم فاإلعجاز إذن من حيث احلروف أنه أتى حبروف جديدة وال من حيث الرتكيب 

  والسياق واملعاين اجلديدة النافعة ؟ اجلواب 

   من الثانيةالطالب :

خ اإلسالم ال شك أنه قوي وأن هذه احلروف من الوجه الثاين وهذا الذي ذهب إليه شيمن الثانية  : الشيخ

اهلجائية يف حد ذاا ليس هلا معىن لكن هلا مغزى ومراد وهو أا يف القرآن الذي أعجز كل اخللق مل يأت جبديد 

يف احلروف وإمنا هو من احلروف اليت يتكلمون ا وذهب بعض املعاصرين إىل أن هذه احلروف كاملفتاح للسورة 

عىن أنك إذا وجدت الم وميم مصدرا ا صورة من القرآن فما ذاك إال لكثرة الالم وامليم فيها اليت هي فيها مب

فتكون كاملفتاح هلا وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها وإذا وجدت فيها الم وراء فهي لكثرة الالم والراء 

على كل حال حنن نعلم مبقتضى كون  وإال لو افرتض هذا لكان أيضا له وجه نعم هذا منتقد لكن هذا منتقد

) (( غلبت الروم )وقوله  القرآن باللسان العريب لنعقله أن هذه احلروف اهلجائية يف حد ذاا ليس هلا معىن نعم 

وهم أهل كتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون األوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمني حنن 

الروم غلبت الروم هذا فعل مبين للمجهول والروم نائب فاعل وأنثها غلبت ما قال غلب نغلبكم كما غلبت فارس 

الروم مع أن الذي حياربون هم الرجال ولكنه أنثها باعتبار القبيلة والذي غلبها الفرس واحلكمة واهللا أعلم يف 

تعاىل هنايا يا وخذالم  مللفرس وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الرو له حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة 

 إىل هذاألن معىن ذلك أنه يفوت الشيء الكثري إال إذا دعت الضرورة أخ ماهو بواحد يقعد عليه صار للمدرس 
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طيب أقول أخفى الفاعل لسببني السبب األول إهانة للفرس وأم ليسوا أهال للذكر وثانيا وينا لألمر على  ....

ل غلبك فالن ألنه إذا قال غلبك فالن صار معناه أنه اقمما إذا أنت غلبت أهون  الروم نعم ألنه إذا قيل لإلنسان

ذليل هلذا الرجل املذكور طيب وقوله الروم أهل الكتاب لو قال املؤلف أهل كتاب لكان أحسن ألن الروم نصارى 

كتاب بل   وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى فلو قال أهل كتاب لكان أحسن غلبتها فارس وليسوا أهل

يعبدون األوثان ألم جموس يعبدون النار ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمني حنن نغلبكم كما غلبت فارس 

ذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا  تفاءلواالروم يعين أن كفار مكة 

(( في أدنى األرض .... طيب يقول  كتاب وحنن أهل أوثان   مفتاح نصر لنا أن نغلب املسلمني الذين هم أهل
) أي أقرب أرض الروم إىل فارس يف اجلزيرة التقى فيها اجليشان والبادي بالغزو الفرس قوله يف أدىن األرض قيل )

ا إىل املعىن أقرب األرض إىل فارس وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهما وقيل يف أدىن األرض يف أقر

أرض العرب وهذا يرجع إىل التاريخ الذي حيدد موقع هذه املعركة حىت نعرف أدىن األرض لكن ال شك أن أدىن 

 مبعىن أقرب قال وهم أي الروم من بعد غلبهم أضيف املصدر إىل املفعول أي غلبت فارس إياهم فيغلبون فارس 

 االسم وهم من بعد ألنه إذا قدر باالسم در يفيد هذا الوعد أكد هذا الوعد حيث صتأكشوف يف بضع سنني 

صار مجلة امسية دالة على الدوام والثبوت وأكد من وجه آخر لقربه حيث كان اخلرب مقرونا بالسني الدالة على 

) لتحقق الغلبة وأن هذا أمر ال بد أن (( من بعد غلبهم سيغلبون )القرب مث أكد أيضا مبؤكد ثالث وهو قوله 

يقول سيغلبون  االنسان ألنه لو فرض من بعد غلبهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكانبني ولو كانوا مغلو يقع 

ولو غلبوا لعلهم إذا كانوا لو غلبوا ال يغلبون فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار يف ذلك تأكيد للغلبة وصار 

الثالثة  املؤكداتهات  .......علمنا ا يا عبداهللا وعقبا اليوم اذا حصلك ثالثة وجوهتأكيد غلبة هؤالء من 

  ايش هو املؤكد ؟ لكوم يغلبون طيباملؤكدات 

  ....:  الطالب

  .يال كمل الثالث واالستمراردالة على الثبوت أنه حول اجلملة إىل امسية وهي  لتأكيدنعم : الشيخ

  : قوله من بعد غلبهم . الطالب

  قوله من بعد غلبهم ما وجهه ؟: الشيخ

  : ... الطالب

يف لكن يف بضع سنني  ))(( وهم من بعد غلبهم سيغلبون كذلك سيغلبون حىت يف حال غلبهم طيب   يخالش

 التسع أو هو ما بني الثالث إىليف خالل هذا البضع يف بعض سنني  سيغلبون أيبقوله  متعلق سيننيبضع 

الرابع أربعة لتسع كم ايصري ما بني الثالث اىل ا أو ما بني الثالث اىل العشر ىل التسعالعشر ما بني الثالث ا

ومخسة وستة وسبعة ومثانية مخس سنني وإىل العشر ست سنني هذا البضع يعين إما مخس سنوات وإما ست 

أربعة ومخسة وست وسبع ومثان وتسع وعشر  ر يصري اربعشإذا قلنا ما بني الثالث إىل الع سنوات وال ال ؟ طيب

داخلة  هي مثان مخس سنوات يعين الثالثن أربع مخس ست سبع بني الثالث إىل التسع يكو طيب إذا قلنا ما 
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وال غري داخلة ؟ غري داخلة ما قال من الواحدة إىل العشر أو ما بني الواحدة والعشر قال ما بني الثالث إىل 

   .التسع نعم

   ....: الطالب

  على الثالث إىل العرش . ما زاد يعين افرض أكثر لو قالمو بال نوجب كالم املؤلف أن ايه كم ايصري : الشيخ

   ....: الطالب

نفهم يف األول أن البضع من الواحد إىل التسع أو إىل العشر اللي احن  نعم فيه احتمال هذا الذي هو: الشيخ

   .لكن تعبري املؤلف فيه إشكال

   أربع مخس ست ....بضع  ....: الطالب

إىل العشرة لكن ما دون الثالث ال يدخل يف هذا  وما دوا ليس ببضع نعم إذن معناه نقول ما الواحدة: الشيخ

  نعم .

   ....: الطالب

 ما دون عشر يعينأو إىل  تسع أي نعم على كل حال نرجع إىل فهمنا األول أنه يكون من ثالث إىل: الشيخ

ني ال يدخل والثالث على كالم املؤلف ما بني الثالث ال يدخل فيه الثالث ألن ما ب الثالث ال يدخل يف البضع

األول وغلبت  اإللتقاءفالتقى اجليشان يف السنة السابعة من  - الشيء إىل الشيء ال يدخل فيه اجلانبان قال :

بأم سيغلبون يف  عز وجلالروم فارس يعين حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك خرب اهللا 

   .روم على الفرس فصدق اهللا وعدهبضع سنني ألنه ما جتاوز األمر سبع سنوات حىت كانت الغلبة لل


